
Page 1 of 15 

 

  

  حديث األئمة )ع( حديث رسول هللا )ص(حديث األئمة )ع( حديث رسول هللا )ص(

 

وهو قول هللا )عز وجل(، وهو قول هللا )عز وجل(، رسول هللا )ص( رسول هللا )ص(   حديثحديثأئمة أهل البيت )ع( هو أئمة أهل البيت )ع( هو   حديثحديثإثبات أن إثبات أن 

  وفق روايات أهل البيت )ع(وفق روايات أهل البيت )ع(

 

 

 

  كتبهكتبه

  القناص الرافضيالقناص الرافضي

  أحد عوام الروافض أعلى هللا برهانهمأحد عوام الروافض أعلى هللا برهانهم

  

  41024102  أبريلأبريل

  

ttwwiitttteerr::  @@rraaaaffeeddyy  

 

 

 

 



Page 2 of 15 

 

 فهرس المطالب

 

 الصحفة الموضوع

  

 3 ..................................................................................................................................   المقدمة

 2 .............................................................................   السنة النبوية عند الروافض وعند مخالفيهم    لنق

 2 ........................................................................   في مسألة نقل السنة   معتقد أهل سنة الجماعة عض ب

 5 ...............................................................................................................   أكاذب أبو هريرةبعض 

 7 .............................................................................................................   السنة عند الروافضل نق

 04 – 8 ....................................................   أهل البيت )ع( إلثبات اتحاد حديثهم مع حديث رسول هللا )ص(روايات 

 03 ......السابقة   ...................................................................................................................أعمالنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3 of 15 

 

 

 المقدمة:

أن  –أي الكهنة  –نتيجة للمخطط التجهيلي الذي رسمه كهنة أهل سنة الجماعة والذي يهدف إلى تنفيذه على عوامهم، حيث علموا 

الثقافة واالهتمامات الدينة لدى العامي واعتماده على التلقي كونه وعاء فارغ يحتاج إلى تعبئة بسبب النشأة والبيئة والوسائل 

السياسات الدينية التي تمنهج عملية الفهم الديني للعامي، صار ذلك العامي مشحونا ضد الروافض بترهات وأفكار  اإلعالمية وبسبب

 ما أنزل هللا بها من سلطان، فعلى سبيل المثال ال الحصر:

الرسالة كانت " أي أن خان األمينيأتي الكاهن الكبير المنحرف محمد العريفي ويقول وبكل جسارة وكذب أن الروافض يقولون "

يجب أن تنزل على أمير المؤنين )ع( ولكن جبرائيل قد خان الرسالة وأنزلها على رسول هللا )ص(، وله تسجيل صوتي في ذلك يتلقاه 

 المتلقون كالببغاوات ويؤمنون به.

فقط وال نعرف المصدر  ولكن عند الرجوع إلى حقيقة ما قاله هذا المنحرف، نجد أنه يقصد فرقة تسمى "الغرابية" كما ورد عندهم

في ذلك، ومع العلم أن هذه الفرقة ال يعرفها الشيعة أنفسهم، وال حتى يعرفون معتقداتهم بل وال حتى رؤوسها، بل لم يتعرضوا لها في 

 كتبهم ..!

"وسيم يوسف" في إحدى حلقاته عن الروافض واصفا الشيعة  األموي التكفيريومثال آخر هو ما جاء به المهرج مفسر األحالم 

 غير ذلك من الخزعبالت.وأنهم ال يعبدون هللا وال يوجد عندهم قرآن 

 

 وفعل كهنة أهل سنة الجماعة هؤالء ال يخرج عن سببين ال ثالث لهما:

 . جهلهم بحقيقة الروافض ومبانيهم واعتقاداتهم وعلومهم.0

 ض ولكن يتعمدون تحريفها وإيصالها للعوام بصورة مشوهة لغرض إثارة الفتنة والتحريض عليهم.. علمهم بعقائدة الرواف4

 

الروافض رواياتهم كلها مقطوعة وصلت للعوام بصورة مشوهة وغير محققة بأن: "سنتعرض إلى شبهة ، الوريقات القليلةوفي هذا 

 "مرسلة غير متصلة إلى رسول هللا )ص(

 

 .ليستفيد منها الروافض قبل مخالفيهم –أعلى هللا برهانهم  –ه المسألة وفقا لمباني واعتقادات الروافض وعليه رأينا أن نبين هذ
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 نقل السنة النبوية عند الروافض وعند مخالفيهم:

ليكن في معلوم القارئ الكريم أن معتقد أهل سنة الجماعة في أصحاب رسول هللا )ص( مقارب جدا لمعتقد الروافض في أهل البيت 

 )ع( وخصوصا فيم يتعلق بنقل السنة النبوية ..!

 

 بعض معتقد أهل سنة الجماعة في مسألة نقل السنة: :أوال

فأما أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا  :7ص 0الجرح والتعديل البن أبي حاتم ج

التفسير والتأويل وهم الذين اختارهم هللا عز وجل لصحبة نبيه صلى هللا عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له 

وقدوة فحفظوا عنه صلى هللا عليه وسلم ما بلغهم عن هللا عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب صحابة  وجعلهم لنا أعالما 

بمعاينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  –وأمر ونهى وحظر وأدب، ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر هللا ونهيه ومراده 

ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم هللا عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه 

كتابه )َوَكذَِلَك وسماهم عدول األمة ]فقال عز ذكره في محكم  فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمزإياهم موضع القدوة، 

ةً َوَسًطا لتكونوا شهداء على الناس( ففسر النبي صلى هللا عليه وسلم عن هللا عز ذكره قوله )وسطا( قال: عدال. ف كانوا َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

 .وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنةعدول األمة[ وأئمة الهدى 

 

دَْت َسبَّهُ َعَلى َوِفيِه فَِضيلَة قَوِ  :281ص 8فتح الباري البن حجر ج ِ َعائَِشةَ َبْل تَعَمَّ يَّة ألم مسطح ألنهالم تَُحاِب َولَدََها فِي ُوقُوِعِه فِي َحق 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َ قَاَل لَُهُم اْعمَ  َعْن أَْهِل بَْدر  ذَِلَك َوفِيِه تَْقِويَةٌ أِلََحِد ااِلْحتَِماَلْيِن فِي قَْوِلِه َصلَّى اَّللَّ اِجُح أَنَّ اَّللَّ لُوا َما ِشئْتُْم َفقَْد َغفَْرُت لَُكْم َوأَنَّ الرَّ

 بِاْلَمْغِفَرِة تَْفِضياًل لَُهْم َعَلى َغيْ 
ِل َوَمْرُجوِحيَّةُ اْلقَوْ ِرِهْم بَِسبَِب ذَِلَك اْلَمْشَهِد اْلعَِظيِم أَنَّ اْلُمَرادَ بِذَِلَك أَنَّ الذُّنُوَب تَقَُع ِمْنُهْم لَِكنََّها َمْقُرونَةٌ

َ تَعَالَى َعَصَمُهْم فاََل يَقَُع ِمْنُهْم ذَْنبٌ  ُ بِِه َوفِيِه ...الخ اْْلَخِر أَنَّ اْلُمَرادَ أَنَّ اَّللَّ ِد ْبِن أَبِي َجْمَرةَ نَفََع اَّللَّ  نَبَّهَ َعَلى ذَِلَك الشَّْيُخ أَبُو ُمَحمَّ

 

ا لَْم نَعُدَّ فِي أَْنَواعِ  :55مقدمة ابن الصالح ص
ِ  ثُمَّ إِنَّ َحابِي  ى فِي أُُصوِل اْلِفْقِه ُمْرَسَل الصَّ ِمثْلََما يَْرِويِه اْبُن َعبَّاس   اْلُمْرَسِل َونَْحِوِه َما يَُسمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َولَْم يَْسَمعُوهُ ِمْنهُ؛ أِلَ  ِ َصلَّى اَّللَّ َحابَِة َعْن َرُسوِل اَّللَّ ُحْكِم اْلَمْوُصوِل اْلُمْسنَِد، أِلَنَّ ِرَوايَتَُهْم  نَّ ذَِلَك فِيَوَغْيُرهُ ِمْن أَْحدَاِث الصَّ

َحابَِة،  َحابَةَ ُكلَُّهْم ُعدُولٌ َعِن الصَّ ، أِلَنَّ الصَّ ِ َغْيُر قَاِدَحة  َحاِبي  ُ أَْعلَُم.َواْلَجَهالَةَ ِبالصَّ  ، َواَّللَّ

 

لشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب األصول، ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين وا :35التقريب والتيسير للنووي ص

وقال مالك، وأبو حنيفة في طائفة: صحيح، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسنداً أو مرسالً أرسله من أخذ عن غير 

ر رجال األول كان صحيحاً، ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذ
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، وقيل كمرسل غيره إال أن تتبين الرواية هذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب الصحيحالجمع، 

 عن صحابي وهللا أعلم.

 ملخص ما نقلناه:

قيم " وهذه المواصفات ال يستفنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمزأن الصحابي عندهم كما ذكر ابن حاتم: " -2

 معها سوى القول بعصمة حاملها. فتأملوا ..!

 " وهو ما نقل ابن حجر كما أشرنا.أهل بدرالتصريح بعصمة بعض أصحاب رسول هللا وتحديدا " -4

 " كما صرحوا.العدالةأن مراسيل الصحابة كلها مقبولة والسبب هو " -3

ح وشا" على سبيل المثال كانت قبل إسالمه ولم يعاصرها، ولكن بما أنه لبس "أبو هريرةبعض المراسيل التي جاء بها " -2

 " فصارت مراسيله مقبولة، بل وبعض الروايات ينسبها إلى الرسول كذبا وزورا ولكن القوم تقبلوها وهذه بعض منها:الصحبة

أي يروي ما سمعه  – أبو هريرة كان يدلسَوقَاَل يَِزيدُ ْبُن َهاُروَن: َسِمْعُت ُشْعبَةَ يَقُوُل:  :008-007ص 8البداية والنهاية البن كثير ج

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  من كعب وما ِ َصلَّى اَّللَّ  ذكره اْبُن َعَساِكَر. –وال يميز هذا من هذا َسِمعَهُ ِمْن َرُسوِل اَّللَّ

ا ُحوقَِق َعلَْيِه َقاَل: أَْخَبَرنِيِه ُمخْ َوَكاَن ُشْعبَةُ يُِشيُر بَِهذَا إَِلى حديثه " َمْن أَْصبََح ُجنُبًا فاََل ِصَياَم لَهُ "  ِ فَِإنَّهُ لَمَّ بٌِر َولَْم أََسِمعَهُ ِمْن َرُسوِل اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم.  َصلَّى اَّللَّ

 

، َحدَّثَنَا أَبِي، َحدَّثَنَا األَْعَمُش، َحدَّثََنا أَبُو َصاِلح ، قَاَل: َحدَّثَنِي أَبُو ُهرَ  :5355ح 53ص 7صحيح البخاري ج ْيَرةَ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحْفص 

 ُ  بَِمْن تَعُولُ »َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ َعْنهُ، َرِضَي اَّللَّ
دَقَِة َما تََرَك ِغنًى، َواليَدُ العُْليَا َخْيٌر ِمَن اليَِد السُّْفلَى، َواْبدَأْ « أَْفَضُل الصَّ

ا أَْن تَُطل ِقَنِي، وَ  ا أَْن تُْطِعَمنِي، َوإِمَّ أَْطِعْمنِي َواْستَْعِمْلنِي، َويَقُوُل ااِلْبُن: أَْطِعْمنِي، إِلَى َمْن تَدَُعنِي "، فَقَالُوا: يَا  يَقُوُل العَْبدُ:تَقُوُل الَمْرأَةُ: إِمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم؟   «الَ، َهذَا ِمْن ِكيِس أَبِي ُهَرْيَرةَ »قَاَل: أَبَا ُهَرْيَرةَ، َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُسوِل اَّللَّ

 

،  :5175ح 2ص 7صحيح البخاري ج اِم ْبِن ُمنَب ِه  ، َعْن َهمَّ اِق، َعْن َمْعَمر  زَّ ، قَاَل: َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن نَْصر 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل: "  ، َوَكاَن ُموَسى َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكانَْت بَنُو إِْسَرائِيَل يَْغتَِسلُوَن ُعَراةً، َيْنُظُر بَ َعِن النَّبِي  ْعُضُهْم إِلَى بَْعض 

ةً يَْغتَِسُل، يَْغتَِسُل َوْحدَهُ  ِ َما يَْمنَُع ُموَسى أَْن يَْغتَِسَل َمعَنَا إاِلَّ أَنَّهُ آدَُر، فَذََهَب َمرَّ ، َففَرَّ الَحَجرُ ، َفقَالُوا: َواَّللَّ بِثَْوبِِه،  فََوَضَع ثَْوبَهُ َعلَى َحَجر 

ِ َما بُِموَسى ِمْن بَأْس   َحتَّى نََظَرتْ ، يَقُوُل: ثَْوبِي يَا َحَجُر، فََخَرَج ُموَسى فِي إِثِْرهِ  ، َوأََخذَ ثَْوبَهُ، بَنُو إِْسَرائِيَل إِلَى ُموَسى، فَقَالُوا: َواَّللَّ

ِ إِنَّ فََطِفَق بِالَحَجِر َضْربًا "   هُ لَنَدٌَب بِالَحَجِر، ِستَّةٌ أَْو َسْبعَةٌ، َضْربًا بِالَحَجرِ َفقَاَل أَبُو ُهَرْيَرةَ: َواَّللَّ

 أَْو َسْبعَةٌ، َضْربًا بِالَحَجرِ يقول أبو هريرة ))المناقشة: 
ِ إِنَّهُ لَنَدٌَب ِبالَحَجِر، ِستَّةٌ ( حيث أن هذه الزيادة من عند أبي هريرة، وقارؤها َواَّللَّ

 ((، فكيف عرف أبو هريرة بذلك ؟يشعر أنها ليست من قول رسول هللا )ص
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 قصة يأجوج ومأجوج يسمعها أبو هريرة من كعب األحبار وينسبها للرسول كذبا وزورا

 أوال: الرواية التي نسبها أبو هريرة لرسول هللا كذبا

، َعْن قَتَادَةَ، َحدَّثَنَا أَبُو َرافِعٍ، َحدَّثَنَا َرْوٌح، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي عَ  :01530ح 353ص 05مسند أحمد بتحقق شعيب األرنؤوط ج
ُروبَةَ

َقاَل: " إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج لََيْحِفُروَن السَّدَّ ُكلَّ يَْوٍم، َحتَّى إِذَا َكادُوا يََرْوَن ُشعَاَع  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

ُهْم، َوأََرادَ هللاُ أَْن يَْبعَثَُهْم َعلَى لَِّذي َعلَْيِهْم: اْرِجعُوا فََستَْحِفُرونَهُ َغدًا، فَيَعُودُوَن إِلَْيِه َكأََشد ِ َما َكاَن، َحتَّى إِذَا بَلَغَْت ُمدَّتُ الشَّْمِس، قَاَل ا

لَْيِهْم: اْرِجعُوا فََستَْحِفُرونَهُ َغدًا، إِْن َشاَء هللاُ، َويَْستَثْنِي، فَيَعُودُوَن النَّاِس، َحفَُروا، َحتَّى إِذَا َكادُوا يََرْوَن ُشعَاَع الشَّْمِس، قَاَل الَِّذي عَ 

فُوَن اْلِميَاَه، َويَتَ  َن النَّاُس ِمْنُهْم فِي ُحُصونِهِ إِلَْيِه َوُهَو َكَهْيئَتِِه ِحيَن تََرُكوهُ، فَيَْحِفُرونَهُ َويَْخُرُجوَن َعلَى النَّاِس، فَيُنَش ِ ْم، فََيْرُموَن َحصَّ

َماِء، فَتَْرِجُع َوَعلَْيَها َكَهْيئَِة الدَِّم، فََيقُولُوَن: قََهْرنَا أَْهَل اْْلَْرِض،  (إسناده صحيح على شرط مسلم) بِِسَهاِمِهْم إِلَى السَّ

 ومثله في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه

 

 ثانيا: ابن كثير يثبت أن الرواية من أخبار كعب األحبار

في تفسيره )فما اسطعوا أن يظهروه وما استطعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي  038ص 5بن كثير جتفسير ا

جعله دكاء وكان وعد ربي حقا( وبعد أن ذكر تفسير اْلية بطرقها المختلفة عن أبي هريرة وبعد نقله قول الترمذي عن الحديث بأنه 

 غريب ال يعرف إال من هذا الوجه.

،  ول:يق ْحَكاِم ِبنَائِهِ َولَِكْن فِي َرْفِعِه نََكاَرةٌ َوَهذَا إِْسنَادُهُ قَِويٌّ  ؛ أِلَنَّ َظاِهَر اْْليَِة يَْقتَِضي أَنَُّهْم لَْم يَتََمكَّنُوا ِمَن اْرتِقَائِِه َواَل ِمْن نَْقبِِه، إِلِ

: أَنَُّهْم َقْبَل ُخُروِجِهْم يَأْتُونَهُ فََيْلَحُسونَهُ َحتَّى اَل يَْبقَى ِمْنهُ إِالَّ اْلقَِليُل، فََيقُولُوَن: َغدًا اأْلَْحبَارِ  َولَِكْن َهذَا قَْد ُرِوَي َعْن َكْعبِ َوَصاَلبَتِِه َوِشدَّتِِه. 

يُل، فَيَقُولُوَن َكذَِلَك، َويُْصبُِحوَن َوُهَو َكَما َكاَن، فَيَْلَحُسونَهُ نَْفتَُحهُ. فََيأْتُوَن ِمَن اْلغَِد َوَقْد َعادَ َكَما َكاَن، فَيَْلَحُسونَهُ َحتَّى اَل يَْبَقى ِمْنهُ إاِلَّ اْلقَلِ 

ُ"، فَيُْصبُِحوَن َوُهَو َكَما فَاَرقُوهُ، فَ  َرةَ تَلَقَّاُه َولَعَلَّ أَبَا ُهَريْ َيْفتَُحوَنهُ. َوَهذَا ُمتَّجه، َويَقُولُوَن: َغدًا نَْفتَُحهُ. َويُْلَهُموَن أَْن يَقُولُوا: "إِْن َشاَء اَّللَّ

ثُهُ، فََحدََّث بِِه أَبُو ُهَرْيَرةَ  ُ أَْعلَُم.ِمْن َكْعب . فَِإنَّهُ َكثِيًرا َما َكاَن يَُجاِلُسهُ َويَُحد ِ َواِة َعْنهُ أَنَّهُ َمْرفُوٌع، َفَرفَعَهُ، َواَّللَّ  ، فَتََوهََّم بَْعُض الرُّ

 

 قيدة أهل سنة الجماعة في الروايات التي ينقلها أصحاب رسول هللا )ص(.هذا باختصار عفيكون جميع ما ينقله الصحابي مقبول، 
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 السنة عند الروافض لنقثانيا: 

 قبل الخوض في ذكر التفاصيل تجدر اإلشارة إلى نكات مهمة.

. ثبت مما ال يدع مجاال للشك أو الظن أن حديث األئمة )ع( هو حديث رسول هللا )ص( وهو قول هللا )عز وجل(، وهذا ما أخبر به 0

 أهل البيت )ع( في الروايات المتواترة والمستفيضة التي سنعرض إلى بعض منها.

ي الروافض فليس كل رواية ضعيفة اإلسناد تكون ضعيفة المتن والعكس، بل يجد تدارسها من جميع جوانبها وما إذا . وفقا لمبان4

 ُوجد لها معارض بمختلف أشكاله سواء مع القرآن أم مع روايات أخرى وغيرها من اشتراطات.

" وعليه ال يُنظر إلى إسنادها لتعدد طرقها المعنويبالتواتر : "عليها. الروايات التي سنعرضها كثيرة، وفي مجموعها يكون الحكم 3

 ، وعالوة على ذلك فبعض الروايات صحيحة اإلسناد وأشرنا إليها."معنى" وبعضها "لفظاوتوافق بعضها : "

لفائدة . بالرغم من عدم احتياجنا للحكم على الروايات التي سنقلها صحة أو ضعفا نظرا لتواتر ما سننقله، فقد رأينا بأنه ال بأس 2

 المهتمين في بيان حال الرواة لما وصل إليه اجتهادنا وفهمنا، وال ندعي بصحة ما قلناه فالزلل والخطأ واردان.

  

 ببسم هللا نبدأ في سرد الروايات،،
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 اتحاد حديثهم بحديث رسول هللا )ص(: إلثبات )ع( أهل البيتروايات 

 

وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة،  :2ح 50ص 0الكافي ج

عن أبي بصير قال: قلت ألبي عبد هللا عليه السالم: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك؟ قال: سواء إال 

 ال أبو عبد هللا عليه السالم لجميل: ما سمعت مني فاروه عن أبي.أنك ترويه عن أبي أحب إلي: وق

 المناقشة:

وعنه = محمد بن يحيى العطار )ثقة(، أحمد بن محمد بن عيسى = األشعري )ثقة(، الحسين بن سعيد = األهوازي )ثقة(،  اإلسناد:

البطائني )كذاب ملعون والبعض يوثقه(، أبي بصير  القاسم بن محمد = الجوهري )لم تثبت وثاقته عند الخوئي(، علي بن أبي حمزة =

 النتيجة: اإلسناد فيه مقال.)ثقة(( 

 أن رواية اإلمام )ع( هي نفسها رواية اإلمام والده )ع(، فيثبت أن قولهم وفعلهم وتقريرهم واحد. المتن:

********************************************************************************** 

علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن سالم وحماد  :02ح 53ص 0الكافي ج

بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبا عبد هللا عليه السالم يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث 

الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السالم وحديث أمير المؤمنين حديث رسول هللا  الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث

 صلى هللا عليه وآله وحديث رسول هللا قول هللا عزوجل.

 المناقشة:

علي بن محمد = قد يكون علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان )ثقة( وهو من العدة ، سهل بن زياد )مختلف فيه والكثير  اإلسناد:

يقولون بضعفه أو عدم وثاقته(، أحمد بن محمد = بن عيسى األشعري )ثقة(، عمر بن عبد العزيز = بن أبي بشار )يسار( كالخوئي 

 النتيجة: اإلسناد فيه مقال.)مجهول(، هشام بن سالم = الجواليقي )ثقة(، حماد بن عثمان = الفزاري )ثقة(( 

أن حديث األئمة )ع( كله واحد أبا عن جد إلى أن يصل إلى رسول هللا والذي تلقاه من هللا، فبالنتيجة أن قول اإلمام )ع( هو من  المتن:

 هللا عز وجل.

********************************************************************************** 
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علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد هللا عليه السالم عن مسألة فأجابه  :40ح 58ص 0الكافي ج

فيها، فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه ما أجبتك فيه من شئ فهو عن رسول هللا صلى هللا عليه 

 " في شئ.وآله لسنا من: " أرأيت

 المناقشة:

علي = علي بن إبراهيم القمي )ثقة(، محمد بن عيسى = العبيدي وهو بن عبيد بن يقطين )ثقة(، يونس = بن عبد الرحمن اإلسناد: 

 النتيجة: اإلسناد صحيح.مولى علي بن يقطين )ثقة(، قتيبة = بن محمد األعشى )ثقة(( 

 أن قول اإلمام )ع( هو نفسه وأصله قول رسول هللا )ص(. المتن:

********************************************************************************** 

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي عباد عمران بن عطية، عن أبي عبد  :0ح 087ص 2الكافي ج

، فقلت: وما الشرجب أصلحك هللا؟ هللا )عليه السالم( قال: بينا أبي )عليه السالم( وأنا في الطواف إذا أقبل رجل شرجب من الرجال

قال: الطويل، فقال: السالم عليك ] م [ وأدخل رأسه بيني وبين أبي، قال: فالتفت إليه أبي وأنا فرددنا عليه السالم ثم قال: أسألك 

فت فقال: أين الرجل رحمك هللا، فقال له أبي: نقضي طوافنا، ثم تسألني، فلما قضى أبي الطواف دخلنا الحجر فصلينا الركعتين، ثم الت

يا بني فإذا هو وراءه قد صلى، فقال: ممن الرجل؟ قال: من أهل الشام؟ فقال: ومن أي أهل الشام؟ فقال: ممن يسكن بيت المقدس، 

فقال: قرأت الكتابين قال: نعم، قال: سل عما بدالك، فقال: أسألك عن بدء هذا البيت وعن قوله: " ن والقلم وما يسطرون "، وعن 

: " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل و المحروم"، فقال: يا أخا أهل الشام اسمع حديثنا وال تكذب علينا فانه من كذب قوله

علينا في شئ فقد كذب على رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( ومن كذب على رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( فقد كذب على هللا ومن 

عزوجل. أما بدء هذا البيت فإن هللا تبارك وتعالى قال للمالئكة: " إني جاعل في االرض خليفة " فردت كذب على هللا عذبه هللا 

المالئكة على هللا عزوجل فقالت: " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " فأعرض عنها فرأت أن ذلك من سخطه فالذت بعرشه 

لسماء السادسة يسمى الضراح بإزاء عرشه فصيره الهل السماء يطوف به سبعون فأمر هللا ملكا من المالئكة أن يجعل له بيتا في ا

ألف ملك في كل يوم ال يعودون، ويستغفرون، فلما أن هبط آدم إلى السماء الدنيا أمره بمرمة هذا البيت وهو بإزاء ذلك فصيره ْلدم 

 وذريته كما صير ذلك الهل السماء. قال: صدقت يا ابن رسول هللا.

 ة:المناقش

أبو سليمان  - 3علي بن موسى بن جعفر الكمنداني.  - 4أبو جعفر محمد بن يحيى العطار القمي.  - 0عدة من أصحابنا =  اإلسناد:

أبو الحسن علي بن إبراهيم  - 5.  ه 315أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد األشعري القمي، المتوفى سنة  - 2داود بن كورة القمي. 

النتيجة: د بن محمد = بن عيسى األشعري )ثقة(، محمد بن سنان )مختلف فيه(، عمران بن عطية )مجهول(( بن هاشم القمي.، أحم

 اإلسناد فيه مقال.

أن الذي يكذب حديث األئمة )ع( فهو يكذب حديث رسول هللا )ص(، وهذا يثبت أن ما ينطقون به هو عينه ما ينطق به رسول  المتن:

 هللا )ص(.

********************************************************************************** 

 340-303ص 4بصائر الدرجات للصفار جمن كتاب  تروايامجموعة 
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حدثنا حمزة بن يعلى عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السالم قال يا جابر انا لو كنا  (:0حديث )

نحدثكم برأينا وهو انا لكنا من الهالكين ولكنا نحدثكم باحاديث نكنزها عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله كما يكنز هؤالء ذهبهم 

 وفضتهم.

 المناقشة:

النتيجة: اإلسناد حمزة بن يعلى )ثقة(، أحمد بن النضر = الخزاز )ثقة(، عمرو بن شمر )مجهول(، جابر = الجعفي )ثقة((.  سناد:اإل

 فيه مقال.

أن جميع أحاديث رسول هللا )ص( مكنوزة وموجودة عند األئمة )ع(، فيكون كالمهم كالم رسول هللا )ص(، ورأيهم رأيه،  المتن:

 وفعلهم فعله، وتقريرهم تقريره.

********************************************************************************** 

 حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن عمرو بن اذينة عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السالم انه (:4حديث )

 قال لو انا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ولكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا.

 المناقشة:

يعقوب بن يزيد = بن حماد األنباري )ثقة(، محمد بن أبي عمير )ثقة(، عمرو بن أذينة )ثقة(، الفضيل بن يسار )ثقة((.  اإلسناد:

 النتيجة: اإلسناد صحيح.

أن جميع اْلحاديث توارثوها وتعلموها إماما بعد إمام من رسول هللا )ص(، فكالمهم واحد، وما يأتون به فهو في أصله من  المتن:

 عند رسول هللا )ص(.

********************************************************************************** 

حدثنا عبد هللا بن عامر عن عبد هللا بن محمد الحجال عن داود بن ابى يزيد االحول عن ابى عبد هللا عليه السالم قال  (:3حديث )

 سمعته يقول انا لو كنا نفتى الناس براينا وهو انا لكنا من الهالكين ولكنها اثار من رسول هللا صلى هللا عليه وآله اصل علم نتوارثها

 ر عن كابر نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهمعن كابكابر 

 المناقشة:

النتيجة: عبد هللا بن عامر = بن عمران األشعري )ثقة(، عبد هللا بن محمد الحجال )ثقة(، داود بن أبي يزيد األحول )ثقة((.  اإلسناد:

 اإلسناد صحيح.

 أن آثار رسول هللا جميعها عند األئمة )ع( وهم يتوارثونها إماما بعد إمام، فيتطابقون معه )ص( قوال وفعال وتقريرا. المتن:

********************************************************************************** 

حدثنا محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى عن جابر قال قال أبو جعفر عليه السالم يا جابر لو كنا  (:2حديث )

انا لكنا من الهالكين ولكنا نفتيهم باثار من رسول هللا صلى هللا عليه وآله واصول علم عندنا نتوارثها كابر عن نفتى الناس براينا وهو 

 كابر نكنزها كما يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم.

 المناقشة:
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عيد = ، الحسين بن س 3ح 074ص 4محمد = أحمد بن محمد وهو بن عيسى األشعري )ثقة( نقال عن بحار األنوار ج اإلسناد:

األهوازي )ثقة(، القاسم = لم أعرفه ولكن يظهر أنه ابن محمد الجواهري )لم تثبت وثاقته( ، محمد بن يحيى = الخثعمي )ثقة(، جابر 

 .النتيجة: اإلسناد فيه مقال= الجعفي )ثقة((. 

 أن آثار رسول هللا جميعها عند األئمة )ع( وهم يتوارثونها إماما بعد إمام، فيتطابقون معه )ص( قوال وفعال وتقريرا. المتن:

 

حدثنا احمد بن محمد عن على بن النعمان عن فضيل بن عثمان عن محمد بن شريح قال سمعت ابا عبد هللا عليه السالم  (:5حديث )

فرض واليتنا ومودتنا وقرابتنا ما ادخلناكم بيوتنا وال اوقفناكم على ابوابنا وهللا ما نقول باهوائنا وال نقول براينا  يقول وهللا لوال ان هللا

 اال ما قال ربنا.

 المناقشة:

أحمد بن محمد = بن عيسى األشعري )ثقة(، علي بن النعمان = األعلم النخعي )ثقة(، فضيل بن عثمان )مجهول(، محمد بن  اإلسناد:

 النتيجة: اإلسناد فيه مقال.شريح = الحضرمي )ثقة((. 

 أن جميع أقوال األئمة مطابقة لقول هللا ال ينحرفون عنه، وال ينطقون عن الهوى بل يصيبون الواقع. المتن:

********************************************************************************** 

حدثنا احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة الثمالى عن جابر قال أبو جعفر عليه السالم يا جابر وهللا لو  (:5حديث )

كنا نحدث الناس أو حدثناهم براينا لكنا من الهالكين ولكنا نحدثهم باثار عندنا من رسول هللا صلى هللا عليه وآله يتوارثها كابر عن 

 يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم. كابر نكنزها كما

 المناقشة:

أحمد بن محمد = بن عيسى األشعري )ثقة(، الحسن بن محبوب )ثقة(، أبي حمزة الثمالي )ثقة(، جابر = الجعفي )ثقة((.  اإلسناد:

 .النتيجة: اإلسناد صحيح

 أن آثار رسول هللا جميعها عند األئمة )ع( وهم يتوارثونها إماما بعد إمام، فيتطابقون معه )ص( قوال وفعال وتقريرا. المتن:

********************************************************************************** 

حدثنا محمد بن هارون عن ابى الحسن موسى عن موسى بن القاسم عن على بن النعمان عن محمد بن شريح قال قال لى  (:7حديث )

وال ان هللا فرض واليتنا ومودتنا وقرابتنا ما ادخلناكم وال أوقفناكم على بابنا فوهللا ما نقول باهوائنا وال نقول أبو عبد هللا عليه السالم ل

 برأينا وال نقول اال ما قال ربنا.

 المناقشة:

= األعلم محمد بن هارون ، موسى بن القاسم = البجلي )ثقة(، أبي الحسن موسى ، موسى بن القاسم، علي بن النعمان  اإلسناد:

 عرفه.أ. بعضهم لم النخعي )ثقة(، محمد بن شريح = الحضرمي )ثقة((

 أن جميع أقوال األئمة مطابقة لقول هللا ال ينحرفون عنه، وال ينطقون عن الهوى بل يصيبون الواقع. المتن:

********************************************************************************** 
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حدثنا ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن ابى عمران عن يونس عن عنبسة قال سال رجل ابا عبد هللا عليه السالم عن مسألة  (:8حديث )

فاجابه فيها فقال الرجل ان كان كذا وكذا ماكان القول فيها فقال له مهما اجبتك فيه لشئ فهو عن رسول هللا صلى هللا عليه واله لسنا 

 ى.نقول براينا من ش

 المناقشة:

بحث الشيخ مسلم الداوري حول تفسير القمي(، يونس = بن عبد  –إبراهيم بن هاشم )ثقة(، يحيى بن أبي عمران )ثقة  اإلسناد:

 النتيجة: اإلسناد فيه مقال.الرحمن )ثقة(، عنبسة )مجهول((. 

 ال ينحرفون عنه، وال ينطقون عن الهوى. رسول هللاأن جميع أقوال األئمة مطابقة لقول  المتن:

حدثنا احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضيل بن يسار عن جعفر عليه السالم انه قال انا على بينة من ربنا بينها  (:3حديث )

 لنبيه فبينها نبيه لنا فلوال ذلك كنا كهؤالء الناس.

 لمناقشة:ا

النتيجة: اإلسناد أحمد بن محمد = بن عيسى األشعري )ثقة(، الحسين بن سعيد = األهوازي )ثقة(، فضيل بن يسار )ثقة((.  اإلسناد:

 صحيح.

 ما بينه هللا لرسوله )ص( فقد بينه الرسول لألئمة )ع(، فيكون قولهم وفعلهم وتقريرهم كرسول هللا )ص( عن هللا. المتن:

********************************************************************************** 

حدثنا محمد بن اسماعيل عن على بن الحكم عن فضيل بن عثمان عن محمد بن شريح قال قال أبو عبد هللا عليه السالم  (:01حديث )

براينا لوال ان هللا فرض طاعتنا وواليتنا وامر مودتنا ما اوقفناكم على ابوابنا وال ادخلناكم بيوتنا انا وهللا ما نقول باهوائنا وال نقول 

 اال ما قال ربنا واصول عندنا نكنزها كما يكنز هوالء ذهبهم و فضتهم.وال نقول 

 المناقشة:

محمد بن إسماعيل = بن بزيع )ثقة(، علي بن الحكم = بن الزبير )ثقة(، فضيل بن عثمان = األعور )ثقة(، محمد بن شريح  اإلسناد:

 النتيجة: اإلسناد صحيح.= الحضرمي )ثقة((. 

 أن جميع أقوال األئمة مطابقة لقول هللا ال ينحرفون عنه، وال ينطقون عن الهوى بل يصيبون الواقع. المتن:

********************************************************************************** 

حدثنا احمد بن محمد عن البرقى عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن ابى المعزا عن سماعة عن ابى  (:0حديث )

الحسن عليه السالم قال قلت له كل شئ تقول به في كتاب هللا وسنته أو تقولون فيه برأيكم قال بل كل شئ نقوله في كتاب هللا وسنة 

 نبيه.

 المناقشة:

ن محمد = بن عيسى األشعري )ثقة(، البرقي = محمد بن خالد )ثقة(، سيف بن عميرة )ثقة(، أبي المعزا = حميد بن أحمد ب اإلسناد:

 النتيجة: اإلسناد صحيح.المثنى )ثقة(، سماعة = بن مهران )ثقة((. 

 كل ما يقوله األئمة هو عينه ما جاء في الكتاب والسنة وال يقولون برأيهم. المتن:

********************************************************************************** 
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كتاب اإلجازات للسيد ابن طاووس رضي هللا عنه، مما أخرجه من كتاب الحسن بن محبوب  :05ح 050ص 4بحار األنوار للمجلسي ج

عن رسول بإسناده قال: قلت ألبي عبد هللا عليه السالم: أسمع الحديث فال أدري منك سماعه أو من أبيك ؟ قال: ما سمعته مني فاروه 

 هللا صلى هللا عليه واله

 

 ،،انتهى 

 

 أعمالنا السابقة:

 

 العمل م
 رابط العمل

المتصفحوابط أو انسخه في الر أحد اضغط على  

0 
 ألجل هذا قتلني الخوارج والنواصب من أهل سنة الجماعة

 (ورقة 413)

http://www.gulfup.com/?FZbzHX 

 

https://thefilebay.com/Vwo/001.pdf 

4 
 المدرسة األخبارية وروايات تحريف القرآن

 (ورقات 5)

http://www.gulfup.com/?KRT8NW 

 

https://thefilebay.com/Vwc/002.pdf 

3 
 الخليفة الشكلي أبو بكر والخليفة الشرعي عمر، قالها أبو بكر

 (ورقة 05)

http://www.gulfup.com/?suJvpv 

 

https://thefilebay.com/Vwb/003.pdf 

2 
 .سنة الجماعة رأوا معبودهمعلماء أهل 

 (ورقات 7)

http://www.gulfup.com/?KrY0yQ 

 

https://thefilebay.com/Vwn/004.pdf 

5 

ثمانية روايات حول آية التطهير قاصمة لشبهات أهل سنة 

 .ماعةالج

 (ورقة 03)

http://www.gulfup.com/?gjZDId 

 

https://thefilebay.com/Vwh/005.pdf 

5 
 تصحيح رواية ابن أبي شيبة بأن عمر أمر بحرق دار الزهراء

 (ورقات 5)

http://www.gulfup.com/?d2xFiO 

 

https://thefilebay.com/Vwg/006.pdf 

7 

بيان نصب ابن تيمية في قوله أن رواية سد األبواب موضوعة 

 شيعية

 (ورقات 3)

http://www.gulfup.com/?TaRWdJ 

 

https://thefilebay.com/Vwf/007.pdf 

8 
 لماذا لم يقاتل أمير المؤمنين )ع( لصوص الخالفة

 (ورقات 8)

http://www.gulfup.com/?1K1vwK 

 

https://thefilebay.com/Vwq/008.pdf 

3 
 احترت في مصحف فاطمة )ع( فسألت أهل البيت )ع( عنه

 (ورقات 7)

http://www.gulfup.com/?sni6KC 

 

https://thefilebay.com/Vwa/009.pdf 

http://www.gulfup.com/?FZbzHX
https://thefilebay.com/Vwo/001.pdf
http://www.gulfup.com/?KRT8NW
https://thefilebay.com/Vwc/002.pdf
http://www.gulfup.com/?suJvpv
https://thefilebay.com/Vwb/003.pdf
http://www.gulfup.com/?KrY0yQ
https://thefilebay.com/Vwn/004.pdf
http://www.gulfup.com/?gjZDId
https://thefilebay.com/Vwh/005.pdf
http://www.gulfup.com/?d2xFiO
https://thefilebay.com/Vwg/006.pdf
http://www.gulfup.com/?TaRWdJ
https://thefilebay.com/Vwf/007.pdf
http://www.gulfup.com/?1K1vwK
https://thefilebay.com/Vwq/008.pdf
http://www.gulfup.com/?sni6KC
https://thefilebay.com/Vwa/009.pdf
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01 
 هل تمتعت أسماء بنت أبي بكر

 (ورقات 7)

http://www.gulfup.com/?Mp3Hnh 

 

https://thefilebay.com/Vwr/010.pdf 

00 

شبهة ارتداد جميع الناس بعد الرسول إلى ثالثة في كتب 

 الروافض

 (ورقات 5)

http://www.gulfup.com/?gt8Dfn 

 

https://thefilebay.com/Vwk/011.pdf 

04 

بهة قول اإلمام الصادق )ع( أن الزهراء كرهت حملها باإلمام ش

 الحسين عليهم السالم

 (ورقات 3)

http://www.gulfup.com/?siajFg 

 

https://thefilebay.com/Vwl/012.pdf 

03 

ان يعطل الحدود ويعفو عن عبيد هللا بن عمر وأمير المؤمنين عثم

 يريد قتله

 (ورقات 2)

http://www.gulfup.com/?Xs94d0az7ys0cc 

 

https://thefilebay.com/Vwm/013.pdf 

 

 العمل م
 رابط العمل

 اضغط على أحد الروابط أو انسخه في المتصفح

02 
 حقيقة الصحابة في القرآن ال عند الوهابية والغلمان

 (ورقات 2)

http://www.gulfup.com/?X9ea6et4s00g8wg 

 

https://thefilebay.com/Vwi/014.pdf 

05 
 أبو هريرة يفضح معاوية ويقول أنه يبيع الخمر

 (ورقات 5)

http://www.gulfup.com/?X34ps8rkzzv8k4o 

 

https://thefilebay.com/Vw8/015.pdf 

05 

رسول هللا قال بكفر معاوية وبسند صحيح في كتب أهل سنة 

 الجماعة

 (ورقات 5)

http://www.gulfup.com/?X9e5duf0iq5ooko 

 

https://thefilebay.com/Vwj/016.pdf 

07 
 الطبعة الثانية – النهي عن التوسل في القرآن حقيقة أم خيال

 (ورقة 042)

http://www.gulfup.com/?tuBA3U 

 

https://thefilebay.com/Vwd/017v2.pdf 

08 
 لماذا تزوج رسول هللا )ص( من عائشة

 (ورقة 04)

http://www.gulfup.com/?yLj8rx 

 

https://thefilebay.com/Vwp/018.pdf 

03 

أهملها أهل سنة الجماعة أحاديث في اإلمام الحسين )ع( 

 وأعرضوا عنها

 (ورقة 00)

http://www.gulfup.com/?FM19tR 

 

https://thefilebay.com/Vw9/019.pdf 

20 
 ابن عباس يقول لمعاوية حمار

 (ورقتين)

http://www.gulfup.com/?X9e8em8sl10ws0w 

 

https://thefilebay.com/Vw7/020.pdf 

21 

وسيم يوسف في الميزان، من مفسر لألحالم إلى مهرطق في 

 الملل والنحل

 (ورقة 055)

http://www.gulfup.com/?IfJB0z 

 

https://thefilebay.com/Vws/021.pdf 

44 
 آيات تزكية الصحابة والترضي عنهم وتعديلهم تحت المجهر

 (ورقة 54)

http://www.gulfup.com/?5R9cvA 

 

https://thefilebay.com/Vwe/022.pdf 

43 
 ابن عربي وبراءة التشيع منه

 (ورقة 35)

http://www.gulfup.com/?sBQF2g 

 

https://thefilebay.com/1Lyq/023.pdf 

http://www.gulfup.com/?Mp3Hnh
https://thefilebay.com/Vwr/010.pdf
http://www.gulfup.com/?gt8Dfn
https://thefilebay.com/Vwk/011.pdf
http://www.gulfup.com/?siajFg
https://thefilebay.com/Vwl/012.pdf
http://www.gulfup.com/?Xs94d0az7ys0cc
https://thefilebay.com/Vwm/013.pdf
http://www.gulfup.com/?X9ea6et4s00g8wg
https://thefilebay.com/Vwi/014.pdf
http://www.gulfup.com/?X34ps8rkzzv8k4o
https://thefilebay.com/Vw8/015.pdf
http://www.gulfup.com/?X9e5duf0iq5ooko
https://thefilebay.com/Vwj/016.pdf
http://www.gulfup.com/?tuBA3U
https://thefilebay.com/Vwd/017v2.pdf
http://www.gulfup.com/?yLj8rx
https://thefilebay.com/Vwp/018.pdf
http://www.gulfup.com/?FM19tR
https://thefilebay.com/Vw9/019.pdf
http://www.gulfup.com/?X9e8em8sl10ws0w
https://thefilebay.com/Vw7/020.pdf
http://www.gulfup.com/?IfJB0z
https://thefilebay.com/Vws/021.pdf
http://www.gulfup.com/?5R9cvA
https://thefilebay.com/Vwe/022.pdf
http://www.gulfup.com/?sBQF2g
https://thefilebay.com/1Lyq/023.pdf
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42 
 الطعن الصريح في شرف عائشة كما ورد في الصحيح

 (ورقة 41)

http://www.gulfup.com/?pKg6Rl 

 

https://thefilebay.com/2bBz/024.pdf 

45 
 تأويل آية: إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا

 (ورقات 8)

http://www.gulfup.com/?k0PiJq 

 

https://thefilebay.com/1LK4/025.pdf 

26 

دفع شبهة تحريف القرآن عن الكليني وشيخه علي بن إبراهيم 

 القمي

 (ورقة 04)

http://www.gulfup.com/?hSny9c 

 

https://thefilebay.com/2BZj/026.pdf 

47 
 فصوص الِحكم على نصب ابن عربي قد َحَكم

 (ورقة 05)

http://www.gulfup.com/?H30Vbs 

 

https://thefilebay.com/1M1r/027.pdf 

 raafedy@حسابنا على التويتر:  في مئات األبحاث ذات الورقة الواحدةيضا وتابعوا أ

http://www.gulfup.com/?pKg6Rl
https://thefilebay.com/2bBz/024.pdf
http://www.gulfup.com/?k0PiJq
https://thefilebay.com/1LK4/025.pdf
http://www.gulfup.com/?hSny9c
https://thefilebay.com/2BZj/026.pdf
http://www.gulfup.com/?H30Vbs
https://thefilebay.com/1M1r/027.pdf

